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INTRODUÇÃO: A violência sexual é reconhecida como um problema de saúde
pública e definida como o uso intencional de força física, do poder real ou em
ameaça, com a possibilidade de resultar em lesão, morte ou dano psicológico. Esse
ato não decorre de desejo sexual ou amoroso, sendo uma demonstração de extremo
poder do homem sobre as mulheres. O Acolhimento é um fator fundamental para
assistência humanizada, mostrando solidariedade com a dor e o sofrimento dessas
mulheres, estabelecendo uma relação de empatia. OBJETIVO: Descrever a
assistência de enfermagem às mulheres que sofrem violência sexual baseada em
condutas descritas na literatura atual. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
integrativa realizada por meio de busca nas bases de dados (Scielo e LILACS),
utilizando-se os descritores: violência sexual, cuidados de enfermagem e violência
contra a mulher. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de
2006 a 2011, no idioma português, que trataram da assistência às mulheres vítimas
de violência sexual. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Foram utilizados dez artigos, que
entre outros aspectos, relatam que esse tipo de violência pode implicar na
ocorrência de problemas de saúde física, reprodutiva e mental, como lesões
corporais, gestação indesejada, DST e AIDS, fobias, pânico, síndrome do stress
pós-traumático, depressão e outras alterações psicológicas. A equipe de
enfermagem é responsável por realizar a anamnese, providenciar os exames
laboratoriais, orientar a utilização das medicações, e agendar as consultas com os
outros profissionais, além de acompanhá-las em exames especiais e durante os
procedimentos necessários. É importante realizar o armazenamento e coleta de
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dados de informações pessoais com sigilo, antecedentes de saúde geral,
ginecológica e obstétrica, tipo de violência, características do agressor e as
condutas tomadas no serviço. São avaliadas as condições de cada caso e a
consistência das informações fornecidas pela mulher. A informação às mulheres
sobre medidas preventivas que podem ser feitas são muito importantes, como a
anticoncepção de emergência e a prevenção contra DST/AIDS e hepatite B, sendo
papel da enfermagem. Se necessário acolhimento integral para realizar da
interrupção legal da gravidez, visto que não são obrigadas a permanecer com uma
gestação indesejada, com todas as suas implicações, tendo o objetivo de impedir
que essas mulheres grávidas violentadas, recorram aos serviços despreparados
para um atendimento minimamente seguro, aumentando o índice de mortes
maternas. Uns dos papéis muito importantes da equipe de enfermagem é a escuta
ativa dessas mulheres, livre de preconceitos, sem interrupções, e com respeito.
Além de atenção continuada e especializada à saúde física e emocional, e bem
como a de sua família e também o restabelecimento da auto-estima, da integridade
física e psíquica dessas vítimas. CONCLUSÃO: São necessárias campanhas no
sentido de informar medidas que têm que ser tomadas nestes casos e,
principalmente, para onde devem se dirigir as vítimas de violência sexual, com o
objetivo de divulgar a necessidade do atendimento imediato. A enfermagem tem
uma abordagem integral e ampla a essas mulheres vítimas de violência sexual,
sendo necessária a qualidade no atendimento. O acolhimento e empatia são de
suma importância para a tentativa de restaurar a integridade dessas mulheres,
visando uma melhora da qualidade de vida.
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